
GC Wilnis 21 mei 2014 

Woensdag 21 mei was het weer zover. We speelden alweer voor de 7e keer onze jaarlijkse wedstrijd tegen 

Siemens. De laatste twee keer was de Scherpenbergh in Lieren het strijdtoneel, een mooie bosbaan in de 

beurt van Apeldoorn. Dit jaar was gekozen voor de golfbaan in Wilnis en lag de organisatie in handen van 

Heineken. Van beide bedrijven hadden  precies 20 deelnemers zich aangemeld en deze waren verdeeld over 

10 flights van 4 spelers. Gestart werd er van hole 1 en vanaf hole 10 waardoor na 40 minuten iedereen in de 

baan was en ook na afloop niet zo lang gewacht hoefde te worden op de laatste flights. Met het weer 

hadden we niet te klagen, er waren weliswaar wat buien voorspeld maar deze bleven achterwege. Er kon 

lekker met korte broek en polo gespeeld worden en na afloop hebben we gezellig buiten op het terras een 

biertje gedronken en de prijsuitreiking gedaan. 

 

Door Heineken en Siemens en Oud Reuchlin Boelen waren weer  veel prijsjes gesponsord waardoor er voor 

iedereen een leuk prijsje was om uit te zoeken. Bovendien kreeg iedereen een oranje Heineken Sambashirt 

mee die met het komende wereldkampioenschap voetbal  gedragen kan worden . Voor de dames was er 

nog een extra prijsje in de vorm van 2 dagkaartjes voor het dames Deloitte Open op de International bij 

Schiphol dat 23, 24 en 25 mei gespeeld werd. Sponsors bij deze bedankt voor de prijzen. 

De neary werd geslagen door Jan Bierman en de longest bij de dames door Else van Dixhoorn beiden van 

Siemens. De longest drive bij de heren was zoekgeraakt waardoor er geen winnaar was.  

Voor de wedstrijd werd voor de beste drie scores onderscheid gemaakt tussen de lage (<22) en de hoge 

(>22) handicappers.  De winnaars waren: 

Handicap laag:      Handicap Hoog: 

1. Aldie Hamming   38 punten Lea van Veelen   36 punten 

2. Jack van Hove   37 punten Joke Hamming   33 punten 

2. Leon van Dijk   37 punten Jaap Rebel   31 punten 

2. René van der Geer  37 punten Dick de Waard   31 punten 

3. Ralph van der Hulst  37 punten 

De rest van de uitslag vinden jullie terug op de website inclusief het klassement. 



De winnaars:          

 Hcp laag: Aldie Hamming     Hcp hoog: Lea van Veelen   

 

Nadat de prijsuitreiking hebben we nog gezellig een laatste drankje gedronken en aantal mensen heeft nog 

een dagschotel gegeten in het clubhuis. Het was weer een erg gezellig dag die zeker voor herhaling vatbaar 

is. Erg leuk om te zien hoe de spelers van Siemens en Heineken elkaar ook na de wedstrijd opzoeken en met 

elkaar gezellig zitten na te kletsen.  

Voor de Heineken spelers geldt dat de volgende wedstrijd 12 en 13 juni is. Een groep van 16 personen gaat 

dan spelen in Duitsland. Op 28 juni wordt onze Lustrum wedstrijd gespeeld op de Dutch in Spijk. In principe 

is de inschrijflijst inmiddels vol maar mocht je toch mee willen doen schrijf je dan in dan kom je in ieder geval 

op de reservelijst. Op de website kan je verder zien welke wedstrijden er nog meer gespeeld worden de rest 

van het jaar. Inschrijven kan via onze website:   

http://www.vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl/html/agenda.html 

Ook op facebook zijn we te vinden .  Als je (leden) nog niet aangemeld bent kan je klikken op 

onderstaande link, je zal dan door de beheerder aan de (besloten) groep worden toegevoegd. Doel van FB is 

het delen van foto’s en de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Ook kan je makkelijk een leuke foto die 

je wilt hebben van FB naar je eigen computer downloaden.  

http://www.facebook.com/#!/groups/109793475718866/ 

Groetjes, Hans Noordermeer 

26 mei 2014 


